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Bestyrelsesmøde den 25/10 2022  
Til stede : Torben, Svend, Kurt og Erik  
Afbud : Lissa 
 
 
REFERAT 
 
1. Underskrivelse af seneste referat 
Seneste referat blev underskrevet af de tilstedeværende. 
 
2. Økonomi 
Kurt fremlagde regnskab/råbalance. Økonomien forløber planmæssigt og inden for budget.  
 
3. Henvendelser fra grundejere m.fl. 
 
Eskovvej 100 
Jeg går ud fra, at vi får vores indbetalte penge 2500,- retur, da de er opkrævet på et falsk grundlag, nogle 
har sikkert mere brug for pengene end jer, pludselig er de jo pist forsvundet i andre fantasi projekter. 
 

SVAR:  
Pengene er opkrævet på grundlag af generalforsamlingens beslutning og bestyrelsen arbejder loyalt 
med opgaven. Der sker derfor ingen tilbagebetaling.  

 
Eskovvej 2 
Første mail fra min side er nu mere end 2 år siden 
  
Jeg ved ikke rigtigt hvad sker mht. trafikken ned af kystvejen og rundt hjørnet ind til Eskovvej. Hvad jeg har 
kunnet konstatere er at intet at hvad du nævnt til mig af tiltag sker. 
  

• Skiltningen er stadig et spørgsmåls tegn. 

• Blotlægning af bump er stadig manglefuld. Der bliver bare jævnet ud via grus. 

• Der er stadig ikke kun besøgene der ikke kan overholde farten. 
  
Er der forbedringer eller nye tiltag undervejs fra bestyrelsens side og hvis ikke må jeg bede om at i får det 
med på næste møde eller også må det jo komme på general forsamlingen. 
 

SVAR:  
Forbedringerne afventer fortsat rørlægning på Eskovvej og Stranddalen. 
Bestyrelsen arbejder på opsætning af skilte, der skal motivere til at dæmpe farten (nudging). 

 
Eskovvej 108 
Da det planlagte arbejde er ”udsat på ubestemt tid”, foreslår vi, såfremt arbejdet ikke kan afsluttes i 
indeværende regnskabsår, at det afsatte beløb (563.000 kr.) bliver fastlåst på en separat konto,  
  
På generalforsamlingen blev projektet godkendt/vedtaget : 
Eskovvej 29-69                    152.000 kr. 
Stranddalen 40-108           411.000 kr.                                                         
  
Hver grundejer skulle indbetale ekstra 2.500 kr. til dækning af projektet. 
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Det er positivt, at bestyrelsen nu sammen med kommunen vil udarbejde en mere langsigtet løsning for 
området. 
Derfor finder vi det mest rigtigt at fastlåse ovenstående beløb, idet man kan forvente ændringer i projektet. 
  
Ligeledes foreslår vi, at bestyrelsen igen overvejer det rimelige i at lukke vejene til grundejernes huse i de 
berørte områder. 
Vi henviser til tidligere fremsendte mail af 18.06.22, hvor vi anbefalede, at kontakte Beredskabsstyrelsen 
vedr. lovligheden af at afskære evt. redningskøretøjer fra sommerhusene, hvilket I afviste.  
Er denne tilladelse ikke nødvendig ? 
 

SVAR:  
Beløbet til rørarbejde 563.000 kr. er allerede indsat på en separat konto. 
Bestyrelsen har forespurgt hos Beredskabsstyrelsen, Skive Kommunes vejmyndighed samt brandvæsnet 
om muligheden for at lukke Eskovvej og Stranddalen under rørlægningen. Vi afventer nu svar på vores 
forespørgsel. 

 
Eskovvej 76 
I forbindelse med den manglende skorstensfejning, så vil vi bare høre om grundejerforeningen foretager sig 
noget i forhold til Skive kommune? 
Vi har fået en seddel i postkassen, at der er fejet og alt ok, men han har intet foretaget sig!! 
Det er ikke ok! 
 

SVAR:  
Skorstensfejning betales via ejendomsskatten og er et individuelt anliggende mellem grundejeren og 
Skive Kommune. Grundejerforeningen agter således ikke at foretage sig noget og har heller ikke 
myndighed til det.  

  
Skive Kommune den 10/10 2022 
I forbindelse med vores møde den 9. september 2022 vedrørende ønske om nyt dræningsprojekt ved Eskov 
Strandpark, blev det aftalt, at Morten Staun Poulsen og undertegnede, fra Skive Kommune, ville fremsende 
et ansøgningsskema til jer og at vi ligeledes ville fremskaffe eksisterende drænplaner fra WSP (tidligere 
Hedeselskabet). 
  
Det blev også aftalt, at I efterfølgende ville sende en projekteret ansøgning ind til vandløbsmyndigheden 
hos Skive Kommune. 
  
Skive Kommune har modtaget et udkast til en ansøgning fra Thomas Danielsen, SM entreprenørfirma, den 
15. september 2022.   
  
I har endnu ikke modtaget et ansøgningsskema fra os. For at sikre os, at vi griber sagen korrekt an, har vi 
besluttet at rådføre os med en konsulent. Derfor vil I først modtage ansøgningsskema fra os, når vi ved, 
hvordan sagen skal håndteres og hvilke lovgivninger, der skal tages i betragtning. Når vi har fremsendt 
ansøgningsskemaer, kan I sende en endelig ansøgning til projektet. 
  
Jeg har modtaget de eksisterende drænplaner fra WSP, som hermed fremsendes. 
  
Vi vender tilbage, når vi har noget nyt i sagen. 
 

KOMMENTAR:  
Vi afventer sagsbehandlingen hos Skive Kommune, som desværre ser ud til at trække ud.  
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4. Arbejdsdag den 3/9 2022 
Der var et skuffende fremmøde på kun 4 personer lørdag og 5 personer søndag. Med en ihærdig indsats fra 
deltagerne samt efterfølgende 2 dages arbejde af Svend Marcussen og Henrik Hyltoft er der nu lagt det 
første lag tagpap på alle shelters. Der mangler således at blive lagt det andet lag samt at påsætte kantlister. 
Det ventes at tage yderligere 2 dage for Svend og Henrik, og bliver udført, når vejret er til det.   
 
5. Punkter til drøftelse og orientering 
Toilethuset lukkes som vanligt i uge 43. 
Plastvæg/ruder på grillhuset bliver taget ned, når det er tilstrækkeligt tørt.  
 
Vi afventer tilbud fra skovfoged på beplantning med nøddetræer ved shelterpladsen. 
 
Bestyrelsen arbejder videre med en løsning for grenpladsen. 
 
6. Næste møde  
Den 13/1 2023 
 
7. Eventuelt 
Intet til dette punkt. 


